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ي  1المجموعة 
 
  NDISأ: ما يحتاج المشاركون ف

ي أماكن اإلقامة الخاصة باإلعاقة معرفته حول  
 
ف

 19-كوفيدلقاحات  
اليا. األشخاص 19-كوفيدبدأ برنامج التطعيم ضد  لقد  ي أستر

ي أماكن اإلقامة الخاصة   الموجودون ف 
ف 

ي المجموعة  هم باإلعاقة 
ي ، وهم من بي   المجموعة األوىل من أ  1ف 

اليي   الذين يمكنهم تلقر    اللقاح. األستر

الية )  الفدرالية كومةالصحة بالح  دائرةتستند صحيفة الحقائق هذه إىل معلومات من  الصحة(.   دائرةاألستر
ح كيف يجب أن يستعد تعىل معلومات حول برنامج التطعيم، و  حتويتو  نامج شر م لهذا التر

 
  ةالخدم مقد

ا عىل تو . الخاص بكم
ً
  روابط لمصادر حول اللقاح. حتوي أيض

 نقاط رئيسية 
ي أماكن اإلقامة الخاصة ب •

ي اإل األشخاص ف 
اليي   الذين يمكنهم تلقر    اللقاح. عاقة هم من بي   المجموعة األوىل من األستر

 ، باإلضافة إىل المخاطر والفوائد. وما هو الغرض منه 19-كوفيدماهية لقاح   وا من المهم أن تفهم •

م  ميجب أن يتحدث معك •
 
ي التخطيط له. برنامج التطعيم   عنالخاص بكم الخدمة  مقد

 ، وأن يبدأ ف 

ونيةالصحة صفحة  دائرة رت طو  لقد  •    19-كوفيد  معلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة حول لقاحات تحتوي عىل   إلكتر

ي 19-كوفيدومجموعة من الموارد حول لقاحات  
ي ذلك ف 

 . Auslanو  Easy Read، بما ف 

 

 ؟ 19-ما هو لقاح كوفيد 

 والمجتمع ككل. هو وسيلة لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة والعاملي    19-كوفيدلقاح  

اليي   عىل الحصول عىل لقاح   يتم   ي هذه المرحلة 19- كوفيدتشجيع جميع األستر
ي أنه يمكنك  هو ولكن ف 

. هذا يعن 
ً
ما إذا   تقرير   مطوعيا

 أم ال.  ستتلقونه  م كنت

ي أماكن اإلقامة الخاصة ب
اليي   الذين سيتم  اإل األشخاص ف   تقديم اللقاح لهم.  عاقة هم من بي   المجموعة األوىل من األستر

 اللقاح ي الموافقة على تلق  

   : وا ، من المهم أن تفهمالموافقة عىل الحصول عىل اللقاح قبل

 وما الغرض منه   19-كوفيدما هو لقاح   •

 فوائد اللقاح  •

 مخاطر اللقاح.  •

 
 
ي الحصول عليه.  ونترغب  محول اللقاح وما إذا كنت   مإىل عائلتك وا ثتحد

 ف 

ي أن يكون أحد أفراد العائلة أو   ونقد ترغب و . محول اللقاح وما إذا كان مناسًبا لك مالتحدث مع طبيبك  م، يمكنك أي أسئلة  مإذا كانت لديك
ف 

 إىل الطبيب.  ون عندما تتحدث  ممقدم الرعاية أو الوصي معك

م  وا أختر 
 
ي  ون ترغب  مإذا كنت  م الخدمة الخاص بك مقد

تيب وقت الحصول عىل  ف   حول اللقاح.  مللتحدث مع طبيبكمساعدته لتر
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https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines
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ي  ماذا 
 
ي  لو لم أرغب ف

 ؟ اللقاح تلق 

ت ي تلقيه    ونال ترغب م أو إذا كنت،  19-يدكوفعدم الحصول عىل لقاح    مإذا اختر
 
م، فيجب عىل حنر اآلنف

 
  م الخدمة الخاص بك مقد

ي دعمك
 
ي تحتاج  موالعاملي   معه االستمرار ف

ي استخدام ا يجب أن و ها. ونبالخدمات النر
 
،  لممارسات اآلمنة )مثل غسل أيديهميستمروا ف

( لتقليل مخاطر إصابتكزم األمر وارتداء معدات الوقاية الشخصية إذا ل وس.  م، وتلبية متطلبات التباعد االجتماعي  بالفت 

   NDISتقديم شكوى إىل مفوضية    ميمكنك
 
مإذا توق

 
ي ال  مألنك   معامل عن تقديم الدعم لكأو   الخاص بكم الخدمة ف مقد

 
ي   ترغبون ف

  تلقر 
 اللقاح. 

ي الحصول عل اللقاح؟    ب 
ي أن أطلب من عاملي الدعم الخاصي  

 هل يمكنن 

ي اختيار من يدعمك  ملديك
 
ي أنه يمكنكو . مالحق ف

م الخدمة الخاص بكممن   وا أن تطلب مهذا يعن 
 
التأكد من أن العاملي   الذين   مقد

 ه. ون ، إذا كان هذا ما تريدتطعيمهم قد تم   ميدعمونك

ي الحصول عىل الدعم من قبل  ونترغب  م إذا كنت
 
ي   م، ولكن العامل الذي يدعمكهمتطعيم  الذين تم   العاملي   فقط ف

ي تلقر 
 
  عادة ال يرغب ف

م الخدمة الخاص بكمأن يعمل  وا أن تتوقع م، فيمكنك اللقاح
 
 . مللعثور عىل عامل مناسب آخر لدعمك م معك مقد

 من ذلك
ً
ا.  وا أن تطلب م ، يمكنكبدال

ً
 من أي عاملي   لم يتلقوا اللقاح اتخاذ خطوات أخرى لضمان بقاء خطر اإلصابة بالعدوى منخفض

م الخدمة الخاص بكمكيف يجب أن يستعد 
ّ
  للقاح مقد

م الخدمة الخاص بكم أن:   وا يجب أن تتوقع
 
 من مقد

•  
 
 ملمناقشة برنامج التطعيم معك  م ستخدم طرق االتصال المفضلة لديكي

ي   محول ما إذا كنت مالتحدث مع عائلتك عىل   مشجعك ي   •
ي  ترغبون ف 

  اللقاح تلقر 

ي  مك ساعد ي •
   ونحنر تفهم  حول اللقاح  مالحصول عل إجابات ألية أسئلة لديكف 

 
يه  ماهية اللقاح وما هي مخاطر وفوائد تلق

 
 
 يه قبل الموافقة عىل تلق

ي   م، لمساعدتك19-كوفيدمخاطر انتقال    معالجةفهم كيفية عىل   يساعدكم •
  اللقاح عىل اتخاذ القرار بشأن تلقر 

ي يوم التطعيم ونستحتاج م لفهم ما إذا كنت  ممعك يعمل  •
 
ي وجود شخص   ونترغب   م، إذا كنت)عىل سبيل المثال  إىل أي دعم ف

ف 
ي  م داعم معك

  اللقاح( مع وجود شخص داعم معهم( عند تلقر 

ي ي •
ي  م، وأين يمكنك التخطيط لمكان إعطاء التطعيمات بدأ ف 

  اللقاح االنتظار قبل تلقر 

ي يوم التطعيم (  COVIDSafe)اآلمنة  كوفيد عل ممارسات   كيف سيحافظ يعرف •
ي ذلك التباعد الجسدي ونظافة  ف 

، بما ف 
 اليدين والتنظيف. 

 19-موارد حول لقاح كوفيد

ونية  الصحة دائرة رت طو  لقد  ي تغطي العديد من  19-كوفيدلقاحات  حول علومات لألشخاص ذوي اإلعاقة بم  خاصةصفحة إلكتر
، والنر

ي قد تكون لديك
ي ذلك منر وأين ستكون متاحة.  حول اللقاحات م األسئلة النر

ونيةصفحة ال تحديث   يتم  و ، بما ف   هذه بانتظام.   اإللكتر

ي ذلك دائرة نشر موقع و 
ا موارد )بما ف 

ً
ح هذه الموارد ماهية اللقاحات، وكيفية  ( حول اللقاحات.  Auslanو  Easy Readالصحة أيض تشر

 بعد التطعيم.   ون، وماذا تتوقع التحضت  للتطعيم 

   Pfizer (Comirnaty) 19  -كوفيد  معلومات عن لقاح •
ي  التحضت  ل   •

 19-كوفيدلقاح  تلقر
 19- كوفيدلقاح   م بعد تلقيك  •
ي يخططن للحمل للنس  19- كوفيددليل قرار التطعيم ضد    •

 اء الحوامل أو المرضعات أو اللواتر

 19-كوفيدالرعاية الصحية أثناء جائحة   للحصول عىلدعم األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية أو التنموية   •
 19-كوفيد  معلومات للسكان األصليي   وسكان جزر مضيق توريس حول لقاحات  •

ي لقاح كوفيدنموذج الموافقة عىل    •
   19-تلقر

 اللقاح بلغات أخرى  عن  معلومات  •

 Easy Readنظام 

  نظرة عامة - 19-كوفيد  لقاح •
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  ؟ هل هو آمن؟19-كوفيدما هو لقاح   •

  من سيحصل عىل اللقاح؟ •

 الحصول عىل اللقاح؟  م أين يمكنك  •

  (Pfizer)  لقاح فايزر   •

 االستعداد للتطعيم  •

ي ونما الذي تتوقع •
  اللقاح ه عند تلقر 

  كمإعطاء موافقت  •

 يكم اللقاح تلق   بعد  •

 أخرى  معلومات •

 Auslan مقاطع فيدو بلغة 

ي  19-كوفيدحول لقاحات   •
 
اليف  ا أستر

 19-كوفيد  كيف تعمل لقاحات •

ي للقاح  •
 19- كوفيد  الطرح الوطن 

 19-ح كوفيدالموافقة عىل لقا  •

 صنع اللقاحات  •

 (Disability Gateway) بوابة اإلعاقة

ا  و . 19-كوفيدللحصول عىل معلومات وإحاالت حول    Disability Gateway اإلعاقةبوابة استخدام  ميمكنك
ً
يمكن أن تساعد أيض

ي مجال الدعم.  كمعائالت
 ومقدمي الرعاية والعاملي   ف 

Disability Gateway   الحقائق.  حيث مجانية وخصوصية ومدققة من هي 

 من خالل:   Disability Gatewayاالتصال بـ   ميمكنك
 787 643 1800)مكالمة مجانية(:   هاتف رقم •
ي الكالم من ضعف  أو  م تعانون من الصمإذا كنت •

ي السمع أو ضعف ف 
  National Relay Serviceاالتصال بخدمة  م، فيمكنكف 

 677 133الرقم  عىل 
جمة  وا استخدم، ول عىل دعم بلغة أخرىللحص  •  ( عن طريق االتصال TIS Nationalة والشفهية المجانية )الكتابيخدمة التر

o  بـDisability Gateway  جم فوري   787 643 1800عىل  ، أو وطلب متر

o  بـTIS   طلب االتصال بـ  و   450 131عىلDisability Gateway   787 643 1800عىل . 

اليا(. ال  م 8صباًحا حنر  8متاحة من االثني   إىل الجمعة من الساعة   Disability Gatewayإن  ق أستر ي أيام  تساًء )بتوقيت شر
توفر ف 

 العطل الرسمية الوطنية. 

 : ب إلى شخص سيقوم  ون، ستتحدث Disability Gatewayبـ  ونعندما تتصل
 . مبعناية لكالستماع ا •

 . م ، والحصول على المعلومات من أجلكمن الحقائق التأكدم اتصاالته للعثور على األشياء، وااستخد •

 . مإلى الخدمات التي يمكن أن تساعدك تحويلكم •

 في ذلك.  ونترغب  م، إذا كنت الهاتف للحصول على الدعم العاطفيإلى مستشار عبر  تحويلكم •

 الوصول.  سهلةبمعلومات واضحة و متزويدك •

 اتصلوا بنا 

ي من الخطوط األرضية(. مركز االتصال الخاص بنا مفتوح من الساعة   544 035 1800الهاتف:  
  4:30صباًحا حنر  9)اتصال مجات 

ي 
ي جميع الواليات وا  5صباًحا إىل  9من  و ، ة الشمالي المقاطعةمساًء ف 

، باستثناء أيام األخرى من االثني   إىل الجمعة لمقاطعاتمساًء ف 
 العطل الرسمية. 

 : ي
وب  يد اإللكب    contactcentre@ndiscommission.gov.auالب 

  www.ndiscommission.gov.auالموقع: 
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